
RRISEP
Հայաստանի
Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի
Եղեգնաձորի մասնաճյուղ



Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության
տարածաշրջանային հետազոտությունների ինստիտուտ

(RRISEP)
ՍՏՔՏՀԻ-ն շահույթ չհետապնդող, սոցիալ-տնտեսական, վերլուծական
կենտրոն է, Եղեգնաձորում, Վայոց Ձորի մարզ:

Ներկայումս տեղակայված է ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղում:

Տեսլական: Խմբի հմտությունների կիրառմամբ, ուսուցմամբ և կրթությամբ
իրականացնել սոցիալ- տնտեսական հետազոտություններ, որոնց շնորհիվ
կարելի է հասնել կայուն տնտեսական զարգացման:
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ՍՏՔՏՀԻ աշխատակազմ
Սոս Խաչիկյան՝ գործադիր տնօրեն, դոկտոր
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի տնօրեն

Նեյթ Ֆեռարո՝ Առաջատար գիտաշխատող

Վիրջինիայի համալսարան՝ կիրառական
տնտեսագիտություն(մագիստրանտ)

Գառեթ Ռիյու՝ Ծրագրի համակարգող

Տեխասի համալսարան՝ Սոցիալական
աշխատանք (բակալավրիատ)
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Կրտսեր հետազոտողներ

Արմինե Հարությունյան

- ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի

- «Կառավարում՝ այդ թվում զբոսաշրջության կառավարում»

- Irate.am կայքի գլխավոր խմբագիր

Անի Գիվարգիզյան

- ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

- «Կառավարում՝ այդ թվում զբոսաշրջության կառավարում»

- Irate.am կայքի խմբագիր 4



Պլան

Մաս 1. Վայոց ձորի մարզում
զբոսաշրջային ներուժի տարածական
վերլուծություն

Մաս 2. Ագրոտուրիզմի զարգացման
հնարավորությունները Վայոց Ձորում

Մաս 3. Աշխարհագրական
տեղեկատվական համակարգի (GIS) 
քարտեզների ներկայացում
պատրաստված է Խաղության կորպուսի

միջմշակութային գրքի համար
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Ընդհանուր բաղկացած է 3 
բաժիններից



Մաս 1:
Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային
ներուժի տարածական վերլուծություն
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Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական
վերլուծություն: Ներածություն

Վայոց ձորի մարզը ունի մի շարք տնտեսական
մարտահրավերներ, որոնք կապված են զարգացման հետ:

Տուրիզմը կարող է լինել հենց այն ճանապարհը, որը
կտանի դեպի կայուն տնտեսական զարգացում:

Քանի որ այլ զբոսաշրջային շուկաները վարակված են
տեղի ունեցող քաղաքական իրարանցումներով,
Հայաստանը հնարավորություն ունի մեծացնել իր
մասնաբաժինը տարածաշրջանային և միջազգային
շուկաներում:
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Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական
վերլուծություն: Նպատակները
Նախագծի նպատակն է.

1. Հավաքագրել Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային գործունեությանը
վերաբերող մանրամասներ:

2.Ընտրել հետաքրքրության կետերը:
3.Գնահատելու այն հետաքրքրության կետերը, որոնք մոտիկ են

բնակավայրերին:
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Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական
վերլուծություն: Տվյալներ
Տվյալները վերցված են մի շարք աղբյուրներից: 
Տվյալները, որոնք վերաբերվում են GIS 
քարտեզներին ՀԱՀ Հակոբյան կենտրոնից են
վերցված:

Մյուս տվյալները ստացվել են օգտագործելով
զբոսաշրջությանն առնչվող այլ կայքեր:

Ընդհանուր 122 առանձին հետաքրքրության կետեր
են հայտնաբերվել ողջ տարածաշրջանում.
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Վայոց ձորի
մարզում
զբոսաշրջային
ներուժի
տարածական
վերլուծություն:
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Վայոց ձորի մարզում
զբոսաշրջային ներուժի
տարածական
վերլուծություն: Մեթոդներ

Բուֆերային գոտի է ստեղծվել
յուրաքանչյուր բնակավայրի
շուրջ, որը թույլ է տալիս
գնահատել, թե յուրաքանչյուր
գոտու շուրջ քանի
հետաքրքրության կետ կա; 
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Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական
վերլուծություն: Մեթոդներ

Նախնական տվյալները զուգորդվում են
բուֆերային գոտիների եւ ArcGIS-ի
արձանագրած հետաքրքրության կետերի հետ: 
Որոնք համընկնում են բուֆերային գոտիների
քաղաքների հետ:

Հետաքրքրության կետերի գումարը
ավելացված է ընդհանուր տվյալների
աղյուսակին,եւ ստացվել է ընդհանուր թիվը:
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Վայոց ձորի մարզում
զբոսաշրջային
ներուժի
տարածական
վերլուծություն: 

Այս քարտեզը ուրվագծում
է այն ավանները, որոնք
անմիջական
հարեւանությամբ են
գտնվում
հետաքրքրության կետերի
հետ: 
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Այս քարտեզը ուրվագծում է, 
որքան հեռավորության վրա
են գտնվում
հետաքրքրություն կետերը:
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Վայոց ձորի մարզում
զբոսաշրջային ներուժի
տարածական
վերլուծություն:



Այս քարտեզը ուրվագծում է, 
այն բնակավայրերը, որոնք
մոտ են գտնվում
հետաքրքրության կետերին;
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Վայոց ձորի մարզում
զբոսաշրջային
ներուժի
տարածական
վերլուծություն:



Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական վերլուծություն:
Արդյունքներ եւ քննարկում

Մարզի կենտրանական հատվածում են տեղակայված հիմնական սննդի
կետերը՝ Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Վերնաշեն և Գետափ:

Հյուսիս-արևելյան հատվածում խոստումնալից են Ջերմուկ և Կեչուտի
համայնքները որոնք ունեն կայուն ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև այստեղ
են անցկացվում մի շարք զբոսաշրջային փառատոններ:

Առավել հետաքրքրական տարածք է համարվում Եղեգիսը, սակայն կան
սահմանափակ թվով գիշերակացի, սննդի օբյեկտներ;
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Վայոց ձորի մարզում զբոսաշրջային ներուժի տարածական վերլուծություն:
ազդեցության եւ նշանակության

Եղեգիսը ունի լայն հնարավորություններ զբոսաշրջության զարգացման
համար, եթե զարգանան նաև զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները: 

Եղեգնաձորը եւ Ջերմուկը հիմքեր ունեն մշակութային հետաքրքրության
կետերից դառնալու տուրիստական հանգույցների:
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Հարցեր?
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Մաս 2:
Ագրոտուրիզմի զարգացման

հնարավորությունները Վայոց
Ձորում
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
Վայոց ձորում: Ներածություն
Ագրոտուրիզմի համաշխարհային աճին զուգընթաց, և նրա ներուժի՝որպես տարածաշրջանում
տնտեսական գերակա ճյուղ, կարևոր է հասկանալ ագրոտուրիզմի ներուժը Վայոց ձորում:

Սակայն, նախքան իրական զարգացումը կավարտվի, պետք է կատարվի հնարավոր
ռեսուրսների և գործոնների գնահատում:
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում: Նպատակներ

1. Գնահատել զբոսաշրջության այն տեսակը, որը
լավագույնն է Վայոց ձորի համար:

2. Ուսումնասիրել թե ինչպիսի ազդեցություն է
ունենում գյուղատնտեսությունը
տարածաշրջանում՝ եկամուտների ձևավորման
վրա:

3. Վայոց ձորում ագրոտուրիզմի զարգացման
համար գյուղական արտադրանքների
ընտրություն:

4. Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների
դեմոգրաֆիական կարքիների 21



Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում:  
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից իրականացվել էր հարցումներ զբոսաշրջիկների շրջանակում և պարզել որ

1. Զբոսաշրջիկների մեծամասնությունը գալիս է մի քանի երկրներից

2. Գալիս են այցելելու ընկերներին և հարազատներին

3. Հիմնականում գալիս են Երեւան

4. բոլոր հարցված այցելուների 4.6 տոկոսն է այցելել Վայոց Ձորի, և միան 1% գիշերել
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում: 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետազոտությունները պարզել են
թե ինչ նպատակով են այցելում
զբոսաշրջիկները

1. Բնություն /  Տեսարժան վայրեր (34.1%)
2. Արկածային (30.6%)
3. Մշակույթ (30.2%)
4. Ժառանգություն (8.8%) 
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում: Տվյալներ
Տվյալները վերցված են ՀԱՀ Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնից:

Մշակութային վայրերի վերաբերյալ տվյալները մեր հետազոտություններից են

Ագրոտուրիզմի աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է գտնել հետևյալ աղբյուրներից
(Barbieri & Mshenga, 2008; P ittman & P ittman, 2006; Ramsey & Schaumleffel, 2006; Rogerson, 2016; 

W alker,2009) 

Միկրոտնտեսական տվյալների վերցված են Հայաստանի վիճակագրական ծառայությունից:
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում: Մեթոդներ

25

Էկոտուրիզմի վերաբերյալ գրականությամբ
կարելի է գնահատել Հայաստանում
ուղղությունների զարգացման
հնարավորությունները

GIS վերլուծություն գործիքներ, որոնք
օգտագործվել են էին հեռավորությանը եւ
կափարիչ գործիքներ.



26

Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները
Վայոց ձորում: Վերլուծություն

324 տնային տնտեսությունների ընդհանուր
եկամուտը 64,101,821.42 դրամ, այդ թվում
`2,224,000 ՀՀ դրամ (կամ 3,47%) ստացված
է գյուղատնտեսությունից.

Պարզվել է, որ 324 տնային
տնտեսություններից, 74-ի համար
գյուղատնտեսական ապրանքների
վաճառքը եկամտի աղբյուր է, ինչը
նշանակում է, որ 22,84% -ը
գյուղատնտեսությունից որոշակի եկամուտ
է ստանում;

Միկրոտնտեսական տվյալները գնահատվել են 324 տնային տնտեսությունների
շրջանակներում Վայոց Ձորի մարզում:
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Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորություննե-
րը Վայոց ձորում
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Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորություն-
ները Վայոց ձորում
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Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորություն-
ները Վայոց ձորում
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Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորությունն
երը Վայոց ձորում
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Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորություն-
ները Վայոց ձորում



Ագրոտուրիզմի
զարգացման
հնարավորությու
ները Վայոց
ձորում
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Ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները Վայոց
ձորում: Արդյունքներ եւ Քննարկում

Վայոց ձորի ունի մի շարք առաջարկություններ զբոսաշրջիկների համար.

Միկրո-տնտեսական տնային տնտեսությունների հետազոտությունները ցույց
են տալիս, որ տեղացիները զբաղվում են գյուղատնտեսական գործունեությամբ.

Քարտեզները ցույց են տալիս հնարավորությունները զբոսաշրջիկների համար
տուրիզմի զարգացման համար
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Հարցեր?
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Մաս 3:

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) 
քարտեզների ներկայացում պատրաստված է

Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի համար
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Հետազոտական օգնականներ սովորել են պատրաստել քարտեզներ՝ օգտագործելով
Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը (GIS):

36

Քարտեզները հրատարակվել են Խաղաղության
կորպուսի միջմշակութային գրքում,  որը տրամադրվում
է բոլոր Հայաստան ժամանող կամավորներին:

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում պատրաստված է Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի

համար
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Այս քարտեզը
մանրամասնում է 10 
բազմազան լանդշաֆտները
Հայաստանում:

Տվյալները, ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական
կենտրոնից:

Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում պատրաստված է
Խաղության կորպուսի
միջմշակութային գրքի համար
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Այս քարտեզը ցույց է
տալիս Հայաստանի 9 
հիմնական բուսական
շրջանները:

Տվյալները, ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական
կենտրոնի:

Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում պատրաստված է

Խաղության կորպուսի
միջմշակութային գրքի համար
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Այս քարտեզը
մանրամասնում է
ներկայից
բնապահպանական
տարածքները
Հայաստանում:

Տվյալները, ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական
կենտրոնի:

Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում արտադրության համար՝
Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի
միջմշակութային գրքում:
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Այս քարտեզը ցույց է տալիս
նախատեսվող
բնապահպանական
տարածքները
Հայաստանում: 

Տվյալները, ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական
կենտրոնի:

Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում արտադրության համար՝
Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի
միջմշակութային գրքում:
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Հետազոտական օգնականն
երի ստեղծած քարտեզները
ցույց են տալիս տարեկան
միջին ջերմաստիճանը
յուրաքանչյուր
տարածաշրջանում:

Տվյալները, ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական
կենտրոնի:

Աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի (GIS) քարտեզների
ներկայացում արտադրության համար՝
Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի
միջմշակութային գրքում:



ՍՏՔՏՀԻ-ի հետազոտական օգնականները
այժմ լավ տիրապետում են
աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգին (GIS): 

Հետազոտական օգնականները նաև սովորել
են SP SS  համալրելով իրենց գիտելիքները:

Հետազոտական օգնականները կսկսեն իրենց
հմտությունները սովորեցնել նոր
օգնականներին, քանի որ նրանք կավարտեն
կամ տեղափոխվեն այլ պաշտոններ:
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Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) 
քարտեզների ներկայացում արտադրության համար՝ Խաղաղության
կորպուսի Հայաստանի միջմշակութային գրքում: Ամփոփում



Հարցեր?
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	                               Մաս 3:Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում պատրաստված է Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի համար 
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում պատրաստված է Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի համար 
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում պատրաստված է Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի համար 
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում պատրաստված է Խաղության կորպուսի միջմշակութային գրքի համար 
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում արտադրության համար՝ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի միջմշակութային գրքում:
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում արտադրության համար՝ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի միջմշակութային գրքում:
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում արտադրության համար՝ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի միջմշակութային գրքում:
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) քարտեզների ներկայացում արտադրության համար՝ Խաղաղության կորպուսի Հայաստանի միջմշակութային գրքում: Ամփոփում
	   Հարցեր?

